
Extra materiál 

Pre mimoriadne kreatívnych máme na našom 
webe pripravené extra balíčky dekoračného 
materiálu, ktoré si môžeš doobjednať.

Nájdeš tam

gombíky, zrnká kávy, ozdobné korenie, flitre, 
stužky, bavlnky, čipky, látky a drôty snap pa-
pier (ekologický papier, ktorý vyzerá ako koža) 
a iné.

Spoločné informácie pre všetky sety:

1)  Drevené kolieska sú predvŕtané vždy podľa 
potreby konkrétneho setu.

2)  V sete nájdeš šablóny, podľa ktorých si 
môžeš vystrihnúť vzor a pracovať s ním 
ďalej. Takto si môžeš ľahko vytvoriť hrniec 
pre snehuliaka Polárka, uši zvieratiek, ko-
runku pre žabu Gabu, krídla pre bociana Lu-
ciána a rôzne lupene kvetín.

3) Pozor, lepidlo schne až hodinu, pokiaľ lep-
íš na drevo, korálky, snap papier i hlinené 
srdiečka.
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MILÍ DOBROTVORI,  
predstavme si, že naša rodina je ako les. Ak 
je kvalitná pôda, ľahšie sa rastie stromom. Ak 
majú rastlinky dostatok slnka, dorastajú a živ-
ia zástup zvieratiek. Ak je v potoku istá voda, 
všetci majú čo piť a les je zavlažený. Keď sa darí 
jednému, hodnotu toho využívajú všetci. Ak sa 
v lese niečo zásadné zmení a dôležitý element 
náhle odíde, všetci ostatní sa pričinia o to, 
aby sa les dostal znovu do rovnováhy. Rodi-
na je ekosystém a fungujú v nej rovnaké väzby. 
Byť spolu je tá najväčšia hodnota. Užívajme si 
preto chvíle, pri ktorých nám nikto nechýba a 
zdá sa to tak samozrejmé. Ďakujeme Vám, že 
sme spolu s našimi kreatívnymi setmi súčasťou 
týchto chvíľ a veríme, že vám kúsok nášho lesa 
vyčaruje úsmev.

STOLOVÝ SET 
PRESTRI SA
svietnik + podpohárniky + krúžky 
na servítky

Balenie obsahuje:
drevený svietnik, sklenený svietnik, orezané 
medzistienky na výrobu sviečky, knôt, de-
koračné ozdôbky, hlinené srdiečka, drevené 
gombíky, stužky; bavlnky, korálky, 6 ks pod-
pohárnikov, 6 ks krúžkov na servítky a lepidlo.

Dôležité upozornenie: 
vosk je nutné jemne nahriať (inak by sa lámal!). 
Umiestni plát na papier na pečenie a na chvíľu 
ho polož na radiátor, alebo ho nahrej fénom.

Postup
Ako zvinúť voskový plát?
Pri zdobení svietnika použi vlastnú fantáziu. 
Na krúžky na servítky si prilep hlinené srdieč-
ka, alebo drevené gombíky, ktoré si môžeš ešte 
pomaľovať.

Bezpečnostné upozornenia: 
Nikdy nenechajte sviečku horieť bez dozoru! Držte 
sviečky mimo dosahu detí a domácich zvierat! Um-
iestnite sviečku mimo ľahko horiacich vecí - šiat, 
záclon, dekorácie, vlasov! Používajte sviečky v do-
bre vetranej miestnosti, ale mimo prievanu! Aby 
sa zabránilo silnému horeniu odstrihnite knôt do 5 
mm pred každým použitím. Neprenášajte horiace 
sviečky! Nezapaľujte náplň samostatne, vždy len v 
priloženom svietniku a ochrannom skle.

Skladovanie: 
Sviečky uchovávajte na suchom, chladnejšom a 
tmavom mieste, mimo priameho slnečného žiarenia 
a zdroja tepla.
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SNEHULIAK 
POLARKO

Balenie obsahuje:
8 ks drevených koliesok, šnúrku, lepidlo, de-
koračné ozdoby, dekoračný piesok v tégliku.

Postup
Na podložke/stole si drevené kolieska ulož do 
tvaru snehuliaka (3 ks pre veľkého; 2 ks pre 
malého snehuliaka) a spoj ich bavlnkou (krúžky 
k sebe prikladaj dierkami na spojenie).

Ak chceš mať snehuliaka zasneženého, najskôr 
si na konkrétne miesto vytlač lepidlo a hneď 
syp dekoratívny piesok (sneh). Lepidlo nechaj 
trpezlivo vyschnúť. Pri zdobení sa nechaj viesť 
fantáziou. K dispozícii máš viac typov materiálu.

ZVONKOHRA 
NEBOHLÁSKA

Balenie obsahuje:
kovová figúrka anjel/ryba/vtáčik (v bielej, ale-
bo červenej farbe), 3 ks drevených krúžkov, 3 
ks zvoniacich paličiek, korálky, lepidlo, šnúrky, 
ostatný kreatívny materiál.

Postup
Aby bola zvonkohra správne vyvážená a 
krásne zvonila, dodrž nasledovné zásady:
3 dierky najďalej od stredu použi na priviazanie 
zvonkohry k spodnej časti figúrky tromi rovna-
ko dlhými špagátikmi, tri dierky bližšie k stredu 
na upevnenie zvoniacich paličiek a strednú pre 
väčšiu ozdobu „srdce zvona“.
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na upevnenie zvoniacich paličiek a strednú pre 

fantáziou. K dispozícii máš viac typov materiálu.

MAGNETICKÉ ZVIERATKO 
ANIMAGNETKY

Balenie obsahuje:
5 ks drevených koliesok (2x veľké a 3x malé ko-
liesko), špagát, magnet, kreatívny materiál, fli-
tre, snap papier, tvrdnúcu hmotu, lepidlo.

Postup
Magnetku si ozdob podľa seba. Na drevené ko-
lieska môžeš maľovať a lepiť dekoračné prvky 
a vytvoriť si zvieratko. Na záver prilep na 
drevené koliesko obojstrannú lepiacu pásku a 
prilož magnetickú fóliu.

Tip:
Ak chceš, aby boli fúzy zvieratka 
pevné, namoč ich najskôr do lepid-
la, nechaj vyschnúť a až potom lep 
na koliesko.

ZAPICHOVAČKY DO KVETÍN 
KVETIKRÁSKA

Balenie obsahuje:
3 ks drevených koliesok, lepidlo, korálky, dre-
vené paličky, snap papier.

Postup
Nechaj sa viesť fantáziou a z kolieska si vyrob 
ľubovoľný motív (kvietok, slniečko, zvieratko, 
atď.). Pri lepení korálok na celú plochu kolies-
ka striedaj postup nanášania lepidla a korálok. 
Paličku prilep o koliesko lepidlom, zaťaž a 
nechaj aspoň hodinu schnúť.

vené paličky, snap papier.

Postup
Nechaj sa viesť fantáziou a z kolieska si vyrob 
ľubovoľný motív (kvietok, slniečko, zvieratko, 
atď.). Pri lepení korálok na celú plochu kolies-
ka striedaj postup nanášania lepidla a korálok. 
Paličku prilep o koliesko lepidlom, zaťaž a 
nechaj aspoň hodinu schnúť.

Nechaj sa viesť fantáziou a z kolieska si vyrob 
ľubovoľný motív (kvietok, slniečko, zvieratko, 

vené paličky, snap papier.

Postup
Nechaj sa viesť fantáziou a z kolieska si vyrob 
ľubovoľný motív (kvietok, slniečko, zvieratko, 
atď.). Pri lepení korálok na celú plochu kolies-
ka striedaj postup nanášania lepidla a korálok. 

Postup
Nechaj sa viesť fantáziou a z kolieska si vyrob 
ľubovoľný motív (kvietok, slniečko, zvieratko, 
atď.). Pri lepení korálok na celú plochu kolies-

Nechaj sa viesť fantáziou a z kolieska si vyrob 

ka striedaj postup nanášania lepidla a korálok. 
Paličku prilep o koliesko lepidlom, zaťaž a 
nechaj aspoň hodinu schnúť.

MAGNETICKÉ ZVIERATKO 
ANIMAGNETKY

Balenie obsahuje:
5 ks drevených koliesok (2x veľké a 3x malé ko-
liesko), špagát, magnet, kreatívny materiál, fli-
tre, snap papier, tvrdnúcu hmotu, lepidlo.

Postup
Magnetku si ozdob podľa seba. Na drevené ko-
lieska môžeš maľovať a lepiť dekoračné prvky 

MAGNETICKÉ ZVIERATKO 

lieska môžeš maľovať a lepiť dekoračné prvky 

MAGNETICKÉ ZVIERATKO MAGNETICKÉ ZVIERATKO ZVONKOHRA 
NEBOHLÁSKA

Balenie obsahuje:
kovová figúrka anjel/ryba/vtáčik (v bielej, ale-
bo červenej farbe), 3 ks drevených krúžkov, 3 
ks zvoniacich paličiek, korálky, lepidlo, šnúrky, 
ostatný kreatívny materiál.

Postup

MAGNETICKÉ ZVIERATKO 

5 ks drevených koliesok (2x veľké a 3x malé ko-
liesko), špagát, magnet, kreatívny materiál, fli-
tre, snap papier, tvrdnúcu hmotu, lepidlo.

Magnetku si ozdob podľa seba. Na drevené ko-
lieska môžeš maľovať a lepiť dekoračné prvky Aby bola zvonkohra správne vyvážená a 

liesko), špagát, magnet, kreatívny materiál, fli-

ZVONKOHRA 
NEBOHLÁSKA

Balenie obsahuje:
kovová figúrka anjel/ryba/vtáčik (v bielej, ale-
bo červenej farbe), 3 ks drevených krúžkov, 3 
ks zvoniacich paličiek, korálky, lepidlo, šnúrky, 
ostatný kreatívny materiál.

Aby bola zvonkohra správne vyvážená a 
krásne zvonila, dodrž nasledovné zásady:

NEBOHLÁSKA

Aby bola zvonkohra správne vyvážená a Aby bola zvonkohra správne vyvážená a 

Balenie obsahuje:
8 ks drevených koliesok, šnúrku, lepidlo, de-
koračné ozdoby, dekoračný piesok v tégliku.

Postup
Na podložke/stole si drevené kolieska ulož do 
tvaru snehuliaka (3 ks pre veľkého; 2 ks pre 

kovová figúrka anjel/ryba/vtáčik (v bielej, ale-
bo červenej farbe), 3 ks drevených krúžkov, 3 
ks zvoniacich paličiek, korálky, lepidlo, šnúrky, 

Aby bola zvonkohra správne vyvážená a Aby bola zvonkohra správne vyvážená a malého snehuliaka) a spoj ich bavlnkou (krúžky 

SNEHULIAK 
POLARKO

Balenie obsahuje:
8 ks drevených koliesok, šnúrku, lepidlo, de-
koračné ozdoby, dekoračný piesok v tégliku.

Postup
Na podložke/stole si drevené kolieska ulož do Na podložke/stole si drevené kolieska ulož do 

SNEHULIAK 

Na podložke/stole si drevené kolieska ulož do 

POLARKO

Balenie obsahuje:
8 ks drevených koliesok, šnúrku, lepidlo, de-
koračné ozdoby, dekoračný piesok v tégliku.

Balenie obsahuje:
8 ks drevených koliesok, šnúrku, lepidlo, de-
koračné ozdoby, dekoračný piesok v tégliku.

STOLOVÝ SET 
PRESTRI SA
svietnik + podpohárniky + krúžky 
na servítky

Balenie obsahuje:
drevený svietnik, sklenený svietnik, orezané 
medzistienky na výrobu sviečky, knôt, de-
koračné ozdôbky, hlinené srdiečka, drevené 

8 ks drevených koliesok, šnúrku, lepidlo, de-

koračné ozdôbky, hlinené srdiečka, drevené 
gombíky, stužky; bavlnky, korálky, 6 ks pod-

drevený svietnik, sklenený svietnik, orezané 
medzistienky na výrobu sviečky, knôt, de-
koračné ozdôbky, hlinené srdiečka, drevené koračné ozdôbky, hlinené srdiečka, drevené 
gombíky, stužky; bavlnky, korálky, 6 ks pod-

Balenie obsahuje:
drevený svietnik, sklenený svietnik, orezané 

na servítky

koračné ozdôbky, hlinené srdiečka, drevené 

na servítky

drevený svietnik, sklenený svietnik, orezané 

koračné ozdôbky, hlinené srdiečka, drevené 

svietnik + podpohárniky + krúžky 

gombíky, stužky; bavlnky, korálky, 6 ks pod-

medzistienky na výrobu sviečky, knôt, de-medzistienky na výrobu sviečky, knôt, de-
drevený svietnik, sklenený svietnik, orezané 
Balenie obsahuje:

na servítky

drevený svietnik, sklenený svietnik, orezané MILÍ DOBROTVORI,  
predstavme si, že naša rodina je ako les. Ak 

MILÍ DOBROTVORI,  

STOLOVÝ SET 
PRESTRI SA
svietnik + podpohárniky + krúžky 

Balenie obsahuje:
drevený svietnik, sklenený svietnik, orezané 
medzistienky na výrobu sviečky, knôt, de-
koračné ozdôbky, hlinené srdiečka, drevené 

svietnik + podpohárniky + krúžky svietnik + podpohárniky + krúžky 

medzistienky na výrobu sviečky, knôt, de-

svietnik + podpohárniky + krúžky svietnik + podpohárniky + krúžky 

MILÍ DOBROTVORI,  
predstavme si, že naša rodina je ako les. Ak predstavme si, že naša rodina je ako les. Ak predstavme si, že naša rodina je ako les. Ak 



FOTORÁMIK 
ŽABA GABA

Balenie obsahuje:
4 ks drevených koliesok a krúžky, lepidlo, šti-
pec, snap papier, špajle, kreatívny materiál.

Postup
Špajľa je spojovací prvok dvoch najväčších 
koliesok. Nájdi dierky a kolieska ňou kolmo 
prepoj. Drevené krúžky s otvorom sú oči. 
Pomôckou pre uchytenie fotky je štipec, ktorý 
si prilep zo zadnej strany hlavy.

DEKORÁCIA 
SVETLOMÉTA

Balenie obsahuje:
2 ks drevených koliesok, 2 ks škorice, špagát 
a priesvitné korálky, drevené koliesko ako 
pomôcka pri dotláčaní korálok do pred-
vŕtaných dierok.

Postup
Do predvŕtaných dierok vkladaj korálky podľa 
vlastného výberu. Aby si videl/a čaro Svet-
lométy, zaves ju čo najbližšie k oknu.

DEKORÁCIA 
BOCIAN LUCIÁN

Balenie obsahuje:
7 ks drevených koliesok, lepidlo, špajle, lyko, 
textil a kreatívny materiál.

Postup
Najskôr vytvor bocianom hniezdo (predvŕtané 
veľké koliesko). Do vonkajšieho okruhu dier-
ok v drevenom koliesku pozapichuj špajle, ich 
veľkosť si urči sám/sama (cca však 3 cm). Zos-
táva ho vypliesť lykom, ktoré medzi špajľami 
striedavo prevleč. Vo vnútri kolieska sú pred-
vŕtané 3 dierky, ktoré sú určené pre nohy bo-
ciana. Mama bocian sa skladá zo 4 drevených 
koliesok (hlavy, tela a 2 ks krídiel). Na telo 
(stredné koliesko) pripevni krídla špajľou (2 
menšie kolieska). Telo mamy bociana spoj s 
hlavou. Ostali ti ešte 2 menšie kolieska, ktoré 
sú hlavami malých bocianov. Na záver dozdob 
hlavičky a krídla kreatívnym materiálom podľa 
ilustračnej fotky, alebo vlastnej fantázie..

Tip:
Aby špajle držali v dierkach lepšie, 
spojovacie časti namoč vždy do 
lepidla.
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SNAP TAŠKA

Balenie obsahuje:
strih tašky zo snap papiera, spojovací materiál, 
kožený remienok.

Postup
Vytvor si výnimočnú tašku zo snap papiera, 
ktorý je ekologický, vyzerá ako koža a dokon-
ca sa môže prať. Dozdobiť si ju môžeš rô-
znymi technikami. Na tašku sa totiž dá kresliť, 
maľovať, vyšívať aj lepiť akýkoľvek materiál. 
Podrobný video-postup ako tašku vytvoriť ná-
jdeš na www.sucastzivota.sk.

VYŠÍVANÉ OZDOBY 
BODKO-OZDOBKO

Balenie obsahuje:
9 ks drevených koliesok, ihlu, mix farebných 
bavlniek a šnúrok.

Postup
Zvoľ si farbu, prevleč bavlnku/šnúrku ihlou a 
koliesko vyšívaj podľa nášho návodu, alebo 
vlastného vymysleného vzoru.
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VYŠÍVANÉ PODPOHÁRNIKY 
BODKO-OZDOBKO

Balenie obsahuje:
6 ks drevených koliesok, ihlu, mix farebných 
bavlniek a šnúrok.

Postup
Zvoľ si farbu, prevleč bavlnku/šnúrku ihlou a 
koliesko vyšívaj podľa nášho návodu, alebo 
vlastného vymysleného vzoru.
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